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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
Η Κξήηε, ην κεγαιύηεξν ειιεληθό λεζί, δηαζέηεη εμαηξεηηθή νκνξθηά θαη θπζηθό πινύην, κε ραξαθηεξηζηηθά κεγάιε 

βηνπνηθηιόηεηα, ζε ιίκλεο,  εθβνιέο πνηακώλ, κηθξνύο θόιπνπο θαη αθηέο, δάζε θαη κηθξά λεζάθηα. Έρνπλ θαηαγξαθεί  

209 πγξόηνπνη εθ ησλ νπνίσλ νη 107 θπζηθνί θαη νη 102 ηερλεηνί. Η ίδξπζε ελόο ζεκαηηθνύ πεξηθεξεηαθνύ δηθηύνπ γηα 

ηνπο πγξόηνπνπο, ζηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο, από ην ΚΠΕ Θεξάπεηξαο- Νεάπνιεο, έρεη θεληξηθό ζηόρν ηελ αεηθνξηθή 

δηαρείξηζε ησλ πγξνηόπσλ θαη πηζηεύνπκε όηη ζα ζπκβάιεη ζην λα αλαπηπρζνύλ πνιππνίθηια πξνγξάκκαηα 

πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, λα εθδεισζνύλ ηνπηθέο δξάζεηο, λα αθππληζηνύλ νη ηνπηθέο θνηλσλίεο γηα ηε κεγάιε 

ζεκαζία ησλ Τγξνηόπσλ, ώζηε νξζνινγηθά πιένλ λα ηνπο δηαρεηξίδνληαη. Σν δίθηπν, πνπ επηζηεκνληθό ηνπ ζπλεξγάηε έρεη 

ηνλ θ. Καινύζη Παξαγθακηάλ, βηνιόγν, ππεύζπλν ηνπ γξαθείνπ Κξήηεο ηνπ WWF Ειιάδνο, έρεη ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνύο: 

Αλαπηύζζεη  θαη  ζπληνλίδεη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο κε ηα ζρνιεία πνπ ζπκκεηέρνπλ, κε ηνπο επηζηεκνληθνύο θνξείο θαη ηελ 

απηνδηνίθεζε, ώζηε νη έλλνηεο ηεο βησζηκόηεηαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθoξία  λα εκπεδσζνύλ από ηηο ηνπηθέο 

θνηλσλίεο θαη λα αιιάμεη ε λννηξνπία θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ πνιηηώλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη πνηόηεηαο δσήο. 
Μέζσ ηνπ πεξηθεξεηαθνύ δηθηύνπ νη εθπαηδεπηηθνί, νη καζεηέο-ηξηεο θαη νη πνιίηεο,  έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα 

ελεκεξσζνύλ, λα αληαιιάμνπλ απόςεηο, εκπεηξίεο θαη πιεξνθνξίεο, λα πηνζεηήζνπλ ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο 

ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο, ζηελ θαηεύζπλζε ηεο  βηώζηκεο αλάπηπμεο θαη αεηθόξνπ εθπαίδεπζεο, πνπ είλαη 

απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα λα δηαζθαιηζηεί ε πνηόηεηα δσήο ηεο ζεκεξηλήο γεληάο αιιά θαη ησλ επεξρόκελσλ. ηελ 

εηζήγεζε παξνπζηάδνληαη νη δξάζεηο, ηα πξνγξάκκαηα θαη νη παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη, ζηα πιαίζηα ηνπ δηθηύνπ θαζώο 

θαη ε εμέιημε ησλ ππνζέζεσλ πνπ έρεη αλαιάβεη ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε γηα θάπνηνπο πγξόηνπνπο, ύζηεξα από αλαθνξέο 

πνπ ππνβιήζεθαλ κέζα από ηηο δξάζεηο ηνπ δηθηύνπ. 

Οη ππνζέζεηο αθνξνύλ: 

1. Σηο εθβνιέο ηνπ Απνζειέκε πνηακνύ θαη ην έινο ηνπ πνηακνύ ησλ Μαιίσλ, ζην Ηξάθιεην, Αξηζκόο Τπόζεζεο 

ηΠ,138059/2011. 

2. Σνλ Τγξόηνπν  ηεο αιπθήο θαη νιόθιεξε ηε λήζν Υξπζή, ζηελ Θεξάπεηξα, Αξηζκόο Τπόζεζεο ηΠ, 154976/2012. 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δίθηπα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: πγξόηνπνο, βηνπνηθηιόηεηα, αεηθνξηθή δηαρείξηζε, βηώζηκε αλάπηπμε, δεκόζην ζπκθέξνλ, 

εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία, ηνπηθή θνηλσλία, πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε.  

 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 
Δθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία: είλαη κηα έλλνηα πνπ ηα ηειεπηαία ρξόληα, όιν θαη πεξηζζόηεξν, ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γηα λα ηελ ραξαθηεξίζεη. Πξόθεηηαη γηα κηα ζρεηηθά λέα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, πνπ 
ζπλδέεη ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε - αγσγή κε ηελ αλαπηπμηαθή εθπαίδεπζε, ζην πιαίζην ηεο αιιειεγγύεο ησλ 

γελεώλ, κε απώηεξν ζηόρν ηνλ βαζύηεξν κεηαζρεκαηηζκό ηεο ζθέςεο θαη ηεο πξαθηηθήο ησλ αλζξώπσλ, ζηε βηώζηκε 

δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξέπεη λα απεπζύλεηαη όρη κόλν ζηνπο λένπο, αιιά θαη ζηνπο ελήιηθεο κέζα από ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδίδνληαη ζε απηνύο από ηελ θνηλσληθή, επαγγεικαηηθή ή θαη άιιε ζέζε
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δηακόξθσζε, επνκέλσο, κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο, ζηα πιαίζηα ηνπ επαλαζρεδηαζκνύ ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, 

γηα ηελ Αεηθόξν εθπαίδεπζε, ζπλάκα κε ηηο αξρέο πνπ ηελ δηέπνπλ, ζα ήηαλ έλα πνιύ θαιό μεθίλεκα γηα ηε ξηδηθή 

αλαδηάξζξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ καο πιαηζίνπ. Μέρξη ζηηγκήο, απηή ε ζηξαηεγηθή έρεη πινπνηεζεί, κε ηα ζεηηθά θαη 

ηα αξλεηηθά ηεο ζεκεία, από ηα ηκήκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο, ησλ ππεπζύλσλ 

πεξηβαιινληηθήο ησλ δηεπζύλζεσλ εθπαίδεπζεο θαη ηα ΚΠΔ.  
Ήδε από ηε Γηάζθεςε ηνπ Ρίν ην 1992 ε Π.Δ είρε ζεσξεζεί ην θύξην όρεκα γηα κηα εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία. 

Από ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 όκσο θη ύζηεξα δηεμάγεηαη έληνλε ζπδήηεζε γύξσ από ηελ έλλνηα ηεο 
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"Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία". Δκθαλίδνληαη πνιινί όξνη, όπσο "Αεηθόξνο Δθπαίδεπζε", "Δθπαίδεπζε γηα έλαλ 

Αεηθόξν Σξόπν Εσήο" θ.α. Ο όξνο όκσο "Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία" αξρίδεη λα επηθξαηεί από ηo 2005, όηαλ ε 

UNESCO θαηαξηίδεη ηε ζηξαηεγηθή γηα ηελ "Γεθαεηία γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ Αεηθνξία, 2005-2014". 

Η έλλνηα ηεο αεηθνξίαο είλαη πνιπδηάζηαηε θαη επηδέρεηαη πνιιαπιώλ εξκελεηώλ. Σν ηξίπηπρν "θπζηθό πεξηβάιινλ, 

νηθνλνκία, θνηλσλία" απνδίδεη ηελ νπζία ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο. Ωζηόζν ν θαζέλαο αληηιακβάλεηαη κε ηνλ δηθό ηνπ 

ηξόπν ην πώο αθξηβώο επηηπγράλεηαη απηή ε ηζνξξνπία. Εκείο αληηιακβαλόκαζηε ηελ Εθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία σο κηα 

εθπαίδεπζε πνπ: 

 Αλαπηύζζεη ηελ θξηηηθή ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ. 

 Καζηζηά ηθαλνύο ηνπο καζεηέο λα αληηκεησπίδνπλ ηελ πεξηπινθόηεηα ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ κε 
ζπζηεκηθό θαη δηεπηζηεκνληθό ηξόπν, λα απνζαθελίδνπλ ηηο αμίεο ηνπο θαη λα δηακνξθώλνπλ άπνςε θαη ζέζε. 

 Καιιηεξγεί αμίεο όπσο αιιειεγγύε, ζεβαζκόο ζην δηαθνξεηηθό, απνδνρή ηνπ άιινπ, δεκνθξαηία 

 Καιιηεξγεί ηηο απαξαίηεηεο δεμηόηεηεο γηα ππεύζπλε δξάζε θαη ζπκκεηνρή ζηελ Κνηλσλία Πνιηηώλ θαη εληζρύεη 

ην αίζζεκα ηνπ "κπνξώ λα θάλσ ηε δηαθνξά". 

Δελ ππάξρνπλ κνλνδηάζηαηεο απαληήζεηο ζηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Πηζηεύνπκε ζε κηα εθπαίδεπζε πνπ ζα θαζηζηά 

ηνπο καζεηέο ηθαλνύο λα λνεκαηνδνηήζνπλ νη ίδηνη ηελ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο. 

Εμάιινπ ηα επηζηεκνληθά ηνπ πξνγξάκκαηα θαη νη δξάζεηο ηνπ δηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν…πνηώ ηε ζπκπεξθνξά κνπ», ζην 

ζύλνιό ηνπο, βαζίδνληαη ζηελ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο θαη ζηελ θαηαλόεζε ηεο θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο 

δηάζηαζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ.
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Ση είλαη πγξόηνπνο 

Η ιέμε πγξόηνπνο είλαη έλαο λενινγηζκόο πνπ απνδίδεη ζηα ειιεληθά ηνλ αγγιηθό όξν «wetland»
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Τγξόηνπνη είλαη θπζηθέο ή ηερλεηέο πεξηνρέο πνπ απνηεινύληαη από έιε µε πνώδε βιάζηεζε (marsh), από µε 

απνθιεηζηηθώο νµβξνδίαηηα έιε µε ηπξθώδεο ππόζηξσµα (fen), από ηπξθώδε εδάθε ή από λεξό. Οη πεξηνρέο απηέο 

κπνξεί λα είλαη κόληµα ή πξνζσξηλά θαηαθιπδόµελεο από λεξό ην νπνίν είλαη ζηάζηµν ή ηξερνύκελν, γιπθό, πθάικπξν 

ή αιµπξό θαη πεξηιακβάλνπλ επίζεο εθείλεο πνπ θαιύπηνληαη από ζαιαζζηλό λεξό ην βάζνο ηνπ νπνίνπ θαηά ηελ 

αµπώηηδα δελ μεπεξλά ηα έμη κέηξα (πλζήθε Ramsar, 1971). Οη ζπλεζέζηεξνη ηύπνη πγξνηόπσλ είλαη: πνηαµνί, 

ξύαθεο, εθβνιέο θαη δέιηα πνηαµώλ, ιίµλεο, ιηµλνζάιαζζεο, έιε, πεγέο, παξόρζηεο πεξηνρέο, αιπθέο, ηερλεηνί 
ηακηεπηήξεο λεξνύ. 

Οη πγξόηνπνη, αθόκα θαη νη κηθξνί, ζεσξνύληαλ κέρξη πξόηηλνο κε παξαγσγηθνί θαη αλζπγηεηλνί ηόπνη. Τπήξρε 

άγλνηα γηα ηηο πνιύηηκεο αιιά αθαλείο ιεηηνπξγίεο ηνπο (νηθνινγηθή, πδξνινγηθή, παξαγσγηθή, βηνγεσρεκηθή, 

θιηκαηηθή. θ.ά.) ελώ νη πξνθαλείο ππεξεζίαο πνπ παξείραλ όπσο ην λεξό γηα ύδξεπζε θαη άξδεπζε, ηα αιηεύκαηα, ηα 

ζεξάκαηα, ηα βνζθνηόπηα, ηα εύθνξα εδάθε, ε αηζζεηηθή απόιαπζε, ζεσξνύληαλ σο δεδνκέλα . Έηζη, κέζα ζε ιίγεο 

δεθαεηίεο ηνπ πεξαζκέλνπ αηώλα απνζηξαγγίζηεθαλ θαη κεηαηξάπεθαλ ζε θαιιηεξγήζηκε γε πάλσ από ην 50% ησλ 

πγξνηνπηθώλ εθηάζεσλ ηεο Γεο. ε παλεπξσπατθό επίπεδν νη απώιεηεο πγξνηόπσλ ηελ πεξίνδν 1993-2005 έθηαζαλ ην 

10% ελώ ζηελ Διιάδα ε ζπλνιηθή έθηαζε ησλ πγξόηνπσλ κεηώζεθε θαηά 61-63% (300.000 εθηάξηα) θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ 20νπ  αηώλα! Καη ελώ ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα νη απνζηξαγγίζεηο ησλ πγξνηόπσλ γίλνληαλ γηα ηελ απόθηεζε 

θαιιηεξγήζηκεο γεο, ζηα λεζηά νη παξάθηηεο πγξνηνπηθέο πεξηνρέο άξρηζαλ κεηά ηε δεθαεηία ηνπ ‘60 - ιόγσ 

ηνπξηζκνύ- λα νηθνδνκνύληαη θπξίσο γηα παξαζεξηζηηθέο θαηνηθίεο θαη ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 
Δπηπιένλ, νη δηαξθώο απμαλόκελεο αλάγθεο ζε λεξό νδήγεζαλ ζηελ θαηαζθεπή ελόο ζρεηηθά κεγάινπ αξηζκνύ 

ηερλεηώλ ηακηεπηήξσλ αξθεηνί από ηνπο νπνίνπο απνζηεξνύλ από ηνπο θπζηθνύο πγξόηνπνπο, ην επηθαλεηαθό λεξό 

αιιά θαη ηα πνιύηηκα θεξηά πιηθά . 

 

Λίγν λεξό, ιίγν μεξά, πνιιή δωή:  

(Αλα)γλωξίδνληαο ηα πνιύηηκα ζηνηρεία ηεο θπζηθήο θιεξνλνκηάο ηωλ λεζηώλ  καο. 

Η ύπαξμε πνιιώλ λεζηώλ απνηειεί αλακθηζβήηεηα κηα από ηηο πην ζεκαληηθέο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ θπζηθνύ 

πεξηβάιινληνο ηεο Ειιάδαο. Σα λεζηά, θαηαιακβάλνπλ πεξίπνπ ην 20% ηνπ Ειιαδηθνύ ρώξνπ θαη δεκηνπξγνύλ δπν 

κεγάια αξρηπειάγε, ηνπ Θνλίνπ θαη ηνπ Αηγαίνπ. Θδηαίηεξα ην αξρηπέιαγνο ηνπ Αηγαίνπ πεξηιακβάλνληαο πεξηζζόηεξα από 

1.362 λεζηά κεγαιύηεξα από 3 ζηξέκκαηα, είλαη ην πιένλ εθηεηακέλν λεζησηηθό ζύκπιεγκα ζηελ Επξώπε θαη παξάιιεια 

έλα από ηα πιένλ ελδηαθέξνληα αξρηπειάγε ζηνλ θόζκν ιόγσ ηεο γεσινγηθήο, ηεο παιαηνγεσγξαθηθήο θαη ηεο 

πνιηηηζηηθήο ηνπ ηζηνξίαο.  Η λεζησηηθή Ειιάδα έρεη πνιιά ραξαθηεξηζηηθά, μερσξίδνπλ όκσο ε κεγάιε βηνινγηθή θαη 
νηθνινγηθή πνηθηιία. Επηπιένλ, αξθεηά λεζηά απνηεινύλ πνιύ ζεκαληηθέο πεξηνρέο γηα ηελ αλαπαξαγσγή εηδώλ 

πξνηεξαηόηεηαο γηα πξνζηαζία ζε Επξσπατθό επίπεδν (Θαιάζζηα Υειώλα, Μεζνγεηαθή Φώθηα, Μαπξνπεηξίηεο, θ.ά). 

Λόγσ ηνπ αξηζκνύ θαη ησλ γεσγξαθηθώλ ηνπο ζέζεσλ, νη λεζησηηθνί πγξόηνπνη απνηεινύλ ελδηαηηήκαηα θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο γηα πνιιά ζπάληα θαη ελδεκηθά είδε θπηώλ θαη δώσλ ηεο Ειιάδαο, αιιά θαη ελδηάκεζνη ζηαζκνί γηα 

εθαηνκκύξηα κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά. ύκθσλα κε ην πξόγξακκα «Πξνζηαζία ησλ Νεζησηηθώλ Τγξόηνπσλ ηεο Ειιάδαο» 

ηνπ WWF Ειιάο ππάξρνπλ 806 πγξόηνπνη κεγαιύηεξνη από έλα ζηξέκκα, ζε 75 λεζηά. Από απηνύο νη 98 βξίζθνληαη ζε 8 

λεζηά ηνπ Θνλίνπ, νη 499 ζε 64 λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη ηνπ Αξγνζαξσληθνύ θαη νη 209 ζηελ Κξήηε θαη ζε 2 δνξπθνξηθά 

λεζηά (Γαύδνο θαη Υξπζή). ηελ πιεηνλόηεηά ηνπο νη λεζησηηθνί πγξόηνπνη έρνπλ έθηαζε 1-20 ζηξέκκαηα. Από ηνπο 806 

πγξόηνπνπο πνπ ππάξρνπλ ζηα ειιεληθά λεζηά, νη 576 είλαη θπζηθνί (εθβνιέο, έιε, επνρηαθά/κόληκα ηέικαηα αικπξνύ ή 

γιπθνύ λεξνύ, ιίκλεο, ιηκλνζάιαζζεο, πνηάκηα, θαξζηηθέο πεγέο θαη ππόγεηα πνηάκηα) θαη νη 230 ηερλεηνί 

(ιηκλνδεμακελέο, θξαγκνιίκλεο, θξάγκαηα αλάζρεζεο ζε πνηάκηα, ιίκλεο νξπρείσλ, πδαηνζπιιέθηεο από απόιεςε 
αξγίινπ/αδξαλώλ πιηθώλ, έιε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη αιπθέο). ηελ πιεηνλόηεηά ηνπο νη θπζηθνί πγξόηνπνη ησλ 



λεζηώλ είλαη παξάθηηνη θαη ζρεδόλ όινη πεξηιακβάλνπλ πεξηζζόηεξνπο από έλα ηύπν πγξόηνπσλ. ρεδόλ θάζε ιίκλε, 

ιηκλνζάιαζζα ή αιπθή έρεη θάπνην ξύαθα ν νπνίνο ηελ ηξνθνδνηεί κε λεξό, θάζε ξύαθαο θαηαιήγεη ζε εθβνιή κε 

ζπλήζσο δηαθνξεηηθά θπζηθνρεκηθά θαη νηθνηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά από ηνλ ίδην ηνλ ξύαθα, ελώ θνληά ζηηο εθβνιέο 

ππάξρνπλ ζπλήζσο εκθαλίζεηο ππόγεησλ λεξώλ πνπ ζρεκαηίδνπλ έιε γιπθνύ, πθάικπξνπ ή αικπξνύ λεξνύ.
3 

Οη λεζησηηθνί πγξόηνπνη, εθηόο ηνπ όηη απνηεινύλ βαζηθό θξίθν ζηνλ πδξνινγηθό θύθιν θαη ξπζκίδνπλ ηνπηθά ην 

θιίκα, απνηεινύλ νάζεηο γηα ηελ άγξηα δσή. Παξόιν πνπ ε ζπλνιηθή ηνπο έθηαζε είλαη κηθξόηεξε ηνπ 1% ηεο έθηαζεο 

ησλ λεζηώλ θηινμελνύλ ζπάληνπο ηύπνπο νηθόηνπσλ θαη απνηεινύλ ρώξνπο δηαηξνθήο, θσιηάζκαηνο θαη 
αλαπαξαγσγήο πιεζπζκώλ εθαηνληάδσλ εηδώλ δώσλ, πνιιά από ηα νπνία είλαη απεηινύκελα ή θαη ελδεκηθά. Σόζν νη 

κεγάινη όζν θαη νη κηθξνί λεζησηηθνί πγξόηνπνη είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθνί σο ζηαζκνί μεθνύξαζεο, θαηαθπγίνπ θαη 

δηαηξνθήο γηα εθαηνκκύξηα κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά θάζε ρξόλν. 

Σν 45,1% ησλ λεζησηηθώλ πγξόηνπσλ ηεο Διιάδαο είλαη εληαγκέλνη ζε πεξηνρέο ηνπ Γηθηύνπ Natura 2000, Σόπνη 

Κνηλνηηθήο εκαζίαο (ΣΚ), Εώλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ)] θαη ζε Καηαθύγηα Άγξηαο Εσήο (ΚΑΕ). 

 

Ζ αιιαγή ηνπ ηξόπνπ δσήο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε αύμεζε ηνπ ηνπξηζκνύ, ε έιιεηςε ρσξνηαμηθνύ ζρεδηαζκνύ, 

ε εθηόο ζρεδίνπ δόκεζε, ε παξάλνκε δόκεζε θαη ν ειιηπέζηαηνο έιεγρνο ηεο λνκηκόηεηαο ησλ αλζξώπηλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ έρνπλ επηηξέςεη ξαγδαίνπο ξπζκνύο αιιαγήο ησλ ρξήζεσλ γεο. Οη αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο 

ππνβαζκίδνπλ θαη ζπξξηθλώλνπλ κε αλεζπρεηηθνύο ξπζκνύο ηνπο λεζησηηθνύο πγξόηνπνπο. Ήδε ηνπιάρηζηνλ 45 

πγξόηνπνη έρνπλ θαηαζηξαθεί πιήξσο ηα ηειεπηαία 30 ρξόληα ελώ ην 50% ησλ θπζηθώλ λεζησηηθώλ πγξόηνπσλ είλαη 
θξίζηκα ππνβαζκηζκέλνη. Σα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ είλαη νη εθρεξζώζεηο, ηα κπαδώκαηα, ε 

δόκεζε, νη δηαλνίμεηο δξόκσλ, ηα ζηεξεά απνξξίκκαηα, νη επεθηάζεηο ησλ θαιιηεξγεηώλ, νη απνζηξαγγίζεηο θαη ε 

δηαθνπή ηεο ηξνθνδνζίαο ηνπο κε γιπθό λεξό. 

 

ηελ Κξήηε ε θαηάζηαζε είλαη ε ρεηξόηεξε από νπνηνδήπνηε άιιν ειιεληθό λεζί
3
.  

Ζ Κξήηε, έρνληαο έθηαζε 8.330 η.ρικ., είλαη ην κεγαιύηεξν ειιεληθό λεζί, δηαζέηεη εμαηξεηηθή νκνξθηά θαη θπζηθό 

πινύην, κε ραξαθηεξηζηηθά κεγάιε βηνπνηθηιόηεηα. Δίλαη λεζί κε νξεηλό ραξαθηήξα. Σα βαζηθά νξεηλά ζπγθξνηήκαηα 

είλαη ηα Λεπθά ξε (2.452 κ.), ν Φεινξείηεο (2.456 κ.), ε Γείθηε (2.148 κ.), ηα όξε ηεο Θξππηήο (1.476 κ.), ηα ξε 

εηείαο Οξλό (1.237 κ.), ηα Αζηεξνύζηα (1.231 κ) θαη αξθεηά άιια θάησ 1200κ. Σν αλάγιπθν είλαη ηδηαίηεξα έληνλν 
(πεξηζζόηεξα από 200 θαξάγγηα, πάλσ από 5.000 ζπήιαηα, πνιιέο δνιίλεο _ βαζηέο ιαθθνύβεο, κηθξνί θξαηήξεο, 

ηξύπεο) ελώ ην κήθνο ησλ αθηώλ ηεο Κξήηεο θαη ησλ 70 πεξίπνπ κηθξώλ θαη κεγάισλ λεζηώλ πνπ ηελ πεξηβάιινπλ 

μεπεξλνύλ ηα 1.300 ρικ. Ζ πνηθηιόηεηα ηνπίσλ είλαη εληππσζηαθή: αθηέο (βξαρώδεηο, ακκώδεηο, κε θξνθάιεο), κηθξά 

λεζηά, ακκνζίλεο, πνηάκηα κόληκεο θαη δηαιείπνπζαο ξνήο, θαξάγγηα, πγξόηνπνη (εθβνιέο πνηακώλ, ιίκλεο), ζπήιαηα 

θαη βάξαζξα, δνιίλεο, απόθξεκλεο πιαγηέο, ζάξεο, αιπηθέο πεξηνρέο, δάζε, ζακλόηνπνη, ζηέππεο, θαιιηέξγεηεο, θ.ά. 

Ζ ρισξίδα ηεο Κξήηεο είλαη ηδηαίηεξα πινύζηα ζε είδε. Μέρξη ζήκεξα είλαη γλσζηά 1.828 ηζαγελή είδε θπηώλ (37 

πηεξηδόθπηα, 5 γπκλόζπεξκα θαη 1.786 αγγεηόζπεξκα) εθ ησλ νπνίσλ ηα 189 είλαη ελδεκηθά (πνζνζηό 10,33%). ' 

απηά ζα πξέπεη λα πξνζηεζνύλ ηνπιάρηζηνλ 150 είδε ηα νπνία έρνπλ εηζαρζεί από ηνλ άλζξσπν. Ζ παλίδα ηεο Κξήηεο 

αλ θαη πνιύ ιηγόηεξν κειεηεκέλε, πεξηιακβάλεη πνιιέο ρηιηάδεο είδε εθ ησλ νπνίσλ ηα ελδεκηθά είλαη ηεο ηάμεο ησλ 

1.000. 

ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ WWF Διιάο «Πξνζηαζία ησλ λεζησηηθώλ πγξόηνπσλ ηεο Διιάδαο» 

απνγξάθεθαλ 107 θπζηθνί θαη 102 ηερλεηνί πγξόηνπνη κεγαιύηεξνη από ζηξέκκα ζηελ Κξήηε, ηε Γαύδν θαη ην 
Γατδνπξνλήζη, πνπ θαηαιακβάλνπλ ζπλνιηθή έθηαζε 10 η.ρικ.  

Οη θπζηθνί πγξόηνπνη έρνπλ ζπλνιηθή έθηαζε 5,5 η.ρικ, θαηαιακβάλνληαο έλα αμηνζεκείσηα κηθξό πνζνζηό ηεο 

έθηαζεο ηνπ λεζηνύ (0,07%). Οη κηζνί έρνπλ έθηαζε 1-10 ζηξέκκαηα ελώ 63 πγξόηνπνη δελ μεπεξλνύλ ηα 20ζηξ. Μόλν 

13 πγξόηνπνη είλαη κεγαιύηεξνη από 100 ζηξ. θαη 4 από απηνύο κεγαιύηεξνη από 400 [Δπνρηθό ηέικα Οκαινύ Βηάλλνπ 

(443 ζηξ.), Λίκλε θαη πνηακόο Αικπξνύ Ζξαθιείνπ (452 ζηξ.), Ληκλνζάιαζζα Μπάινπ (502 ζηξ.) θαη Λίκλε Κνπξλά 

(705 ζηξ.)]. Πεξηζζόηεξνπο πγξόηνπνπο έρεη ν λνκόο Υαλίσλ (44 πγξόηνπνη, 2.526 ζηξ.) θαη αθνινπζνύλ νη λνκνί: 

Λαζηζίνπ (30, 722 ζηξ.), Ρεζύκλνπ (21, 397ζηξ.) θαη Ζξαθιείνπ (13, 1.806 ζηξ.). 

 

Οη ηερλεηνί πγξόηνπνη (θπξίσο ηακηεπηήξεο) είλαη όινη εζσηεξηθνί θαη θαηαιακβάλνπλ πιένλ ζπλνιηθή έθηαζε 

κεγαιύηεξε από απηήλ ησλ θπζηθώλ (4.642 ζηξ.). Οη 77 είλαη κηθξόηεξνη από 10 ζηξ. θαη κόλν 7 είλαη κεγαιύηεξνη από 

100 ζηξ. Οη κεγαιύηεξνη είλαη νη θξαγκνιίκλεο Μπξακηαλώλ Ηεξάπεηξαο, Λαζηζίνπ (1040 ζηξ.), Φαλεξσκέλεο 
Ζξαθιείνπ (908 ζηξ.) θαη Πνηακώλ Ρεζύκλνπ (1.354 ζηξ.). Ζ έθηαζε ησλ ηερλεηώλ πγξόηνπσλ αλακέλεηαη λα απμεζεί 

πνιύ ζην άκεζν κέιινλ θαζώο ζπλερίδνπλ λα θαηαζθεπάδνληαη θξαγκνιίκλεο (πρ Φξάγκα Απνζειέκε) θαη 

ιηκλνδεμακελέο (Οκαινύ Υαλίσλ, Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ, θ.ά). Πεξηζζόηεξνπο ηερλεηνύο πγξόηνπνπο έρεη ν λνκόο 

Ζξαθιείνπ (59 πγξόηνπνη, 1.807 ζηξ.) θαη αθνινπζνύλ νη λνκνί: Λαζηζίνπ (18, 1.770 ζηξ.), Ρεζύκλνπ (11, 1.624 ζηξ.) 

θαη Υαλίσλ (13, 241 ζηξ.). 

 

Δπηπηώζεηο αλζξώπηλεο δηαρείξηζεο  

Σα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πγξόηνπνη ηεο Κξήηεο είλαη νη εθρεξζώζεηο, ηα κπαδώκαηα, 

ε δόκεζε (παξάλνκε θαη «λόκηκε»), νη δηαλνίμεηο δξόκσλ, ηα ζηεξεά απνξξίκκαηα, ή ξύπαλζε κε απόβιεηα 

ειαηνπξγείσλ θαη αζηηθώλ ιπκάησλ, νη επεθηάζεηο ησλ θαιιηεξγεηώλ, νη απνζηξαγγίζεηο θαη ε δηαθνπή ηεο 

ηξνθνδνζίαο ηνπο κε γιπθό λεξό. Οη θπζηθέο πγξνηνπηθέο εθηάζεηο κεηώζεθαλ θαηά ηνπιάρηζηνλ 70% ζηε δηάξθεηα 

ηνπ πεξαζκέλνπ αηώλα. Οη κηζνί από ηνπο 107 θπζηθνύο πγξόηνπνπο ηνπ λεζηνύ έρνπλ αιινησζεί ζεκαληηθά θαη νη 



απεηιέο είλαη άκεζεο θαη νξαηέο γηα ηνπο ππόινηπνπο, αθόκα θαη γηα ηνπο 22 πνπ βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε 

δηαηήξεζεο.  

 

Γηαηί είλαη ρξήζηκε ε ιεηηνπξγία ελόο δηθηύνπ Π.Δ γηα ηνπο πγξόηνπνπο ηεο Κξήηεο; 

Καζώο ε απάζεηα θαη ε ακάζεηα ζπλερίδνπλ λα επηηξέπνπλ ηελ θαηαζηξνθή ησλ πγξνηόπσλ, ε απώιεηα ησλ 

σθειεηώλ πνπ θάπνηε παξείραλ ρσξίο θόζηνο, ζα γίλεη όιν θαη πην αηζζεηή. Οη  πξσηνβνπιίεο, όπσο απηή ηνπ ΚΠΔ 

Ηεξάπεηξαο – Νεάπνιεο, γηα ηε δεκηνπξγία ελόο ζεκαηηθνύ δηθηύνπ ζηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο γηα ηνπο πγξόηνπνπο θαη 

ηελ ζπληνληζκέλε αλάπηπμε εθπαηδεπηηθώλ δξάζεσλ ζρνιείσλ θαη ηελ παξαθνινύζεζε ησλ πγξνηόπσλ θαη εάλ απηνί 

δηαρεηξίδνληαη βηώζηκα, είλαη απαξαίηεηεο γηα λα θαηαλνήζνπλ νη πνιίηεο όηη ην δεηλ θαη ην επ δεηλ εμαξηάηαη από ηελ 
ζπλνιηθή θαηάζηαζε ησλ θπζηθώλ καο πόξσλ θαη όηη ε ππνβάζκηζή ηνπο αλαπόθεπθηα νδεγεί ζηελ ππνβάζκηζε ηεο 

δηθήο καο Εσήο θαη θπξίσο ηεο Εσήο ησλ επόκελσλ γεληώλ. 

Ζ ίδξπζε ηνπ δηθηύνπ γηα ηνπο πγξόηνπνπο ζηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο, έρεη θεληξηθό ζηόρν ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε 

ησλ Τγξνηόπσλ θαη πηζηεύνπκε όηη ζα ζπκβάιεη κε ηελ αλάπηπμε πνιππνίθηισλ πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ηνπηθώλ δξάζεσλ, ζην λα αθππληζηνύλ νη ηνπηθέο θνηλσλίεο γηα ηε κεγάιε ζεκαζία ησλ Τγξνηόπσλ, 

ώζηε νξζνινγηθά πιένλ λα ηνπο δηαρεηξίδνληαη.  

πληνληζηήο ηνπ πεξηθεξεηαθνύ δηθηύνπ γηα ηνπο πγξόηνπνπο ηεο Κξήηεο είλαη  ην ΚΠΔ Λαζηζίνπ (Ηεξάπεηξαο- 

Νεάπνιεο). Σν δίθηπν απεπζύλεηαη ζε όια ηα ζρνιεία ηεο Κξήηεο θαη έρνπλ εληαρζεί ήδε 50 ζρνιεία κε 600καζεηέο 

θαη 50 ζπληνληζηέο εθπαηδεπηηθνύο. Σεξάζηηα είλαη ε βνήζεηα πνπ πξνζθέξεη ζην δίθηπό καο, ν επηζηεκνληθόο ηνπ 

ζπλεξγάηεο, θ. Καινύζη Παξαγθακηάλ, βηνιόγνο, ππεύζπλνο ηνπ γξαθείνπ Κξήηεο ηνπ WWF Διιάδνο. 

 

εκαληηθέο εκεξνκελίεο:  
06/07/2009, Ίδξπζε Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «ΤΓΡΟΣ(Ρ)ΟΠΟ…ΠΟΗΧ ΣΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΜΟΤ» 

5-6/12/2009, 1ε πλάληεζε Πεξηθεξεηαθνύ Γηθηύνπ, «ΤΓΡΟΣ(Ρ)ΟΠΟ…ΠΟΗΧ ΣΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΜΟΤ» 

Πνηεο δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα έρνπλ αλαπηπρζεί κέρξη ζήκεξα: 

Σν ΚΠΔ Λαζηζίνπ (Ηεξάπεηξαο- Νεάπνιεο), ππνζηεξίδεη ην δίθηπν κε ηα πξνγξάκκαηά ηνπ πνπ έρνπλ ζέκα ην λεξό: 

Πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία 

1. Έλα πξσηλό παξέα κε ηνλ Μπξακηαλνύιε, γηα ειηθίεο από 5-9εηώλ, κνλνήκεξν. 

2. Πεύθα θαη θξύγαλα καδί! γηα ειηθίεο από 9-18εηώλ, Μνλνήκεξν – δηήκεξν. 

3. ηαιαγκαηηά- ζηαιαγκαηηά… αδεηάδεη ε ζηάκλα ε πιαηεηά, γηα ειηθίεο από 9-18εηώλ, Μνλνήκεξν – δηήκεξν. 

4. Γηαιό - γηαιό … γηα ειηθίεο από 9-18εηώλ, Μνλνήκεξν – δηήκεξν. 

 

εκηλάξηα- εκεξίδεο 
1. 26,27 θαη 28/03/2009, Ηεξάπεηξα, «Οη έλλνηεο ηεο αεηθνξίαο θαη ηεο βησζηκόηεηαο θαη πσο απηέο ζπλδένληαη 

κε ηηο έλλνηεο εθπαίδεπζε, δηαρείξηζε θπζηθώλ πόξσλ, ηξνθή, θαηαθύγην-θαηνηθία, ζσκαηηθή θαη ςπρηθή 

πγεία, εηξήλε, εηζόδεκα». 

2. 11/10/2009, Λίκλε Μπξακηαλώλ, κε αθνξκή ηελ παλεπξσπατθή γηνξηή πνπιηώλ ην ΚΠΔ Ηεξάπεηξαο 

δηνξγαλώλεη παξαηήξεζε πνπιηώλ ζηελ ιίκλε ησλ Μπξακηαλώλ 

3. 06/02/2011, επηζηνιή πξνο ηα ζρνιεία ηεο Κξήηεο, «Μηα αγθαιηά γηα ηε ιίκλε Πξέβειε», κηα πξσηνβνπιία 

ζηα πιαίζηα ηνπ δηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν…πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ». 

4. 12-13/02/2011, Ζξάθιεην, ζε ζπλεξγαζία κε ΚΠΔ Γνπβώλ, εκεξίδα πνιηηώλ, «Ζ αμία ησλ πγξνηόπσλ ηεο 

Κξήηεο γηα ηηο  ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη ε ζεκαζία ηνπο γηα ην πεξηβάιινλ ηνπ λεζηνύ» 

5. 14/04/2011, Ηεξάπεηξα, ζε ζπλεξγαζία κε ην ΜΑΗΥ, «Οη Ακκνζίλεο κε θέδξα ζηε λήζν Υξπζή θαη ζηελ 

Κξήηε» 
6. 22-23/03/2012, Υαληά, ζε ζπλεξγαζία κε ην ΚΠΔ Βάκνπ, «Νεξό, κλήκε θαη πξννπηηθή»  
7. 05/06/2012, ζε ζπλεξγαζία κε ΜΦΗΚ, «Ζ 5ε Ηνπλίνπ Παγθόζκηα Ζκέξα Πεξηβάιινληνο θαη ε πξνζηαζία ηεο 

βηνπνηθηιόηεηαο» 

8. 24,25,26/06/2012, Ηεξάπεηξα, «Βηώζηκε Γηαρείξηζε Τγξνηόπσλ - ε πεξίπησζε ηεο αιπθήο ηεο Νήζνπ 

Υξπζήο».  
9. 28/01/2012, Ηεξάπεηξα, εκεξίδα γηα πνιίηεο, «Οη Τγξόηνπνη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο Ηεξάπεηξαο θαη ε 

νξζνινγηθή ηνπο δηαρείξηζε»  

 

Γξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα καζεηηθώλ νκάδωλ κειώλ ηνπ δηθηύνπ. 

ηα πιαίζηα ηνπ δηθηύνπ, καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί, έρνπλ επηζθεθηεί πνιινύο πγξνηόπνπο (όπσο π.ρ Αικπξόο 

πνηακόο Αγίνπ Νηθνιάνπ, Λίκλε Μπξακηαλώλ Ηεξάπεηξαο, εθβνιέο Απνζειέκε ζην Ζξάθιεην, έινο Μαιίσλ, ιίκλε 

Κνπξλά Υαληά, Λίκλε Πξέβειε, αιπθέο Δινύληαο  θιπ), ηνπο έρνπλ γλσξίζεη θαη έρνπλ δεκηνπξγήζεη κηα ζεηξά 
εξγαζηώλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζε ζεκηλάξηα πνπ δηνξγαλώλνπκε, ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ θαη εθπξόζσπνη ησλ 

καζεηηθώλ νκάδσλ, όπσο ζην ηειεπηαίν ζεκηλάξην πνπ δηνξγαλώζακε ζηηο 25,26 θαη 27 Ηνπλίνπ, ζηελ Ηεξάπεηξα.  

Δξγαζίεο πνιππνίθηιεο, από ηε ζπγγξαθή κηαο ηζηνξίαο ή παξακπζηνύ κέρξη ηε δεκηνπξγία ελόο βίληεν ή κηαο 

ζεαηξηθήο παξάζηαζεο. Δθαηνληάδεο καζεηώλ εξγάζηεθαλ πάλσ ζε απηή ηε ζεκαηνινγία ηηο πξνεγνύκελεο ζρνιηθέο 

ρξνληέο θαη επειπηζηνύκε κε κεγαιύηεξε θαληαζία λα πξνρσξήζνπκε θαη εθέηνο.  

Μεξηθά δείγκαηα από εξγαζίεο καζεηηθώλ νκάδσλ: 

1. 3ν Γπκλ. Ηεξάπεηξαο, «Μπξακηαλά, Κεθαινβξύζε, Αγ. Αλδξέαο, Αικπξόο, ηόκην», Φαξνπδάθεο 

Υξπζνβαιάληεο, Γξαθάθε Μαξία. 



2. Γπκλάζην Γέξγεξεο Ζξαθιείνπ, «Ο πγξόηνπνο ηεο Γέξγεξεο», Γξεγόξα ιγα.  

3. 1ν Γ Γεωξγηνύπνιεο Υαλίωλ, Γξάζεηο ζηε Λίκλε ηνπ Κνπξλά, Αξακπαηδήο Μηράιεο. 

4. 4ν Γπκλάζηνπ Ρεζύκλνπ, «Φνηληθόδαζνο Πξέβειε: Πξηλ θαη κεηά...ε πνξεία απνθαηάζηαζεο», Νίθνο Γιέλεο. 

5. 2ν Γ. Ηεξάπεηξαο, «Βην-ζηαπξόιεμν», Κνθθηλίδεο Αλέζηεο. 

6. 13ν Γπκλάζην Ζξαθιείνπ, «Παξνπζίαζε κειέηεο πδξνβηόηνπνπ Ξπξνπνηάκνπ Γαδίνπ», Νηθνιάνπ Γήκεηξα. 

7. 1ν ΔΠΑΛ Ηεξάπεηξαο, «Ο ηερλεηόο ηακηεπηήξαο λεξνύ ζηα Λαθώληα Αγίνπ Νηθνιάνπ», Πεηζαιάθεο 

Γηώξγνο 

8. 3ν Γπκλάζην Ρεζύκλνπ, «Σν πιεγσκέλν θνηληθόδαζνο ηεο Πξέβειεο», Ληαλνύ νθία, Φξαγθηαδάθε Δηξήλε. 

9. 1ν Γ Αιηθαξλαζζνύ Ζξαθιείνπ, «Ζ Μπξακηαλνύια, ε λεξάηδα ηεο ιίκλεο ησλ Μπξακηαλώλ», 
Μειεζζαλάθε Μαξία, Καξακπόιηα Αλαζηαζία.   

 

ην ακέζωο επόκελν δηάζηεκα 

Δηνξγαλώλνπκε έλα ζεκηλάξην πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ δηθηύνπ, κε ζέκα ηνλ πνιηηηζκό ηνπ λεξνύ ζηηο 09,10 θαη 11 

Ννέκβξηνπ 2012, ζηηο Μαξγαξίηεο Ρεζύκλνπ, όπνπ νη ζπληνληζηέο εθπαηδεπηηθνί ζα ιάβνπλ ηα απαξαίηεηα εθόδηα θαη 

ζρεηηθό εθπαηδεπηηθό πιηθό, πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη ζηε δνπιεηά ηνπο κε ηνπο καζεηέο ηνπο, ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά. 

Φέηνο, επειπηζηνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα δίθηπν αληαιιαγώλ θαη θηινμελίαο ησλ καζεηώλ ησλ ζρνιείσλ ηνπ 

δηθηύνπ, κεηαμύ ηνπο, ώζηε λα γλσξίζνπλ πγξόηνπνπο θαη από άιιε πεξηνρή ηεο Κξήηεο, ηα ηνπηθά ήζε θαη έζηκα, ηνλ 

πνιηηηζκό ηνπ λεξνύ ηεο θάζε πεξηνρήο.   

 

Οη παξεκβάζεηο καο ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηύνπ.  

ε δύν ζεκηλάξην πνπ δηνξγαλώζακε, ην πξώην ζηα πιαίζηα ηεο ΓΒΜ, ζηηο 12 θαη 13/02/2011 ζε ζπλεξγαζία κε ην 
ΚΠΔ Γνπβώλ θαη ην δεύηεξν, ην απνινγηζηηθό ησλ δξάζεσλ ηνπ δηθηύνπ, ζηηο 25,26 θαη 27/06/2012, πξνέθπςε ην 

αίηεκα από ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αληηδξάζνπκε δπλακηθά ζε όζα ζέκαηα ππέπεζαλ ζηελ αληίιεςή καο θαη 

ζρεηίδνληαλ κε αλζξώπηλεο παξεκβάζεηο ζηνπο πγξόηνπνπο πνπ επηζθεθηήθακε γηα δξάζεηο πεδίνπ. Έηζη, ππνβάιιακε 

κηα αλαθνξά πξνο ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο, γηα ηελ εθβνιή ηνπ Απνζειέκε πνηακνύ θαη ην έινο ηνπ πνηακνύ ησλ 

Μαιίσλ, πνπ βξίζθνληαη ζην Ζξάθιεην, πνπ ηελ ππέγξαςαλ 101 πνιίηεο, ελώ ππνβάιιακε αθόκε κηα αλαθνξά γηα ηνλ 

πγξόηνπν ηεο αιπθήο θαη όιεο ηεο λήζνπ Υξπζήο, πνπ βξίζθνληαη ζηελ Ηεξάπεηξα θαη πνπ ηελ ππέγξαςαλ 45 

εθπαηδεπηηθνί.  

Οη ππνζέζεηο έρνπλ ιάβεη αξηζκό ππόζεζεο από ηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε: 

3. Δθβνιή ηνπ Απνζειέκε πνηακνύ θαη έινο ηνπ πνηακνύ ησλ Μαιίσλ,  Αξηζκόο Τπόζεζεο ηΠ,138059/2011. 

4. Τγξόηνπνο αιπθήο θαη λήζνπ Υξπζήο, Αξηζκόο Τπόζεζεο ηΠ, 154976/2012. 

Σηο δύν ππνζέζεηο έρνπλ αλαιάβεη νη θ.θ. Παπαζαλάζνγινπ Αλησλίλα θαη Μαπξνκάηε Διεπζεξία.  
 

ην παξάξηεκα παξνπζηάδνληαη νη αλαθνξέο ζε πιήξε αλάπηπμε. Δθζέηνληαη αλαιπηηθά νη δηαπηζηώζεηο ησλ 

ζπκκεηερόλησλ ζηα ζεκηλάξηα, γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ αληίθξηζαλ, επηζθεπηόκελνη ηνπο πγξόηνπνπο θαη ηηο επξύηεξεο 

πεξηνρέο ηνπο. Καηέγξαςαλ ηα πξνβιήκαηα, κε ηελ βνήζεηα ησλ επηζηεκόλσλ εηζεγεηώλ ησλ ζεκηλαξίσλ, δηεξεύλεζαλ 

ην λνκνζεηηθό πιαίζην πξνζηαζίαο ησλ πεξηνρώλ απηώλ θαη ζπλέηαμαλ από θνηλνύ ηηο ζρεηηθέο αλαθνξέο.  

Οη ππνζέζεηο βξίζθνληαη ζε εμέιημε.  

Ήδε γηα ηελ πξώηε, εθβνιή ηνπ Απνζειέκε πνηακνύ θαη ην έινο ηνπ πνηακνύ ησλ Μαιίσλ, νη αξκόδηεο ππεξεζίεο 

έρνπλ ζηείιεη ηηο απαληήζεηο ηνπο. Ο .η.Π νξηζκέλεο από απηέο ζεσξεί όηη δελ είλαη επαξθείο θαη επαλέξρεηαη κε 

λεώηεξν έγγξαθό ηνπ. ην έινο Μαιίσλ από ηνλ δήκν Υεξζνλήζνπ, έγηλε ε νξηνζέηεζή ηνπ θαη πξνρσξνύλ ζε κέηξα 

πξνζηαζίαο ηνπ. ηηο εθβνιέο ηνπ Απνζειέκε αληηζέησο ππάξρεη κεγάιε θαζπζηέξεζε ζηελ πινπνίεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθώλ δηαρείξηζήο ηνπ θαη ε ππόζεζε έρεη δηαβηβαζηεί θαη ζηνλ εηζαγγειέα.  
Γηα ηελ δεύηεξε ππόζεζε, ηνλ Τγξόηνπν ηεο αιπθήο θαη όιεο ηεο λήζνπ Υξπζήο, ν .η.Π. κειεηά ηηο απαληήζεηο 

ησλ ππεξεζηώλ θαη όπσο καο γλώξηζε ζα ηνπο απνζηείιεη ζρεηηθό έγγξαθν, πνπ ζα δεηά ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα 

ηε δηαρείξηζε ηεο Υξπζήο. ε πξόζθαηε ζπλάληεζε πνπ είρα κε ηνλ Γαζάξρε Π.Δ Λαζηζίνπ, κε ελεκέξσζε όηη ν Γ.Γ 

Πεξηθέξεηαο Κξήηεο πξνηίζεηαη άκεζα λα ζπγθαιέζεη ζύζθεςε ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ, ε νπνία ζα ιάβεη κνξθή 

ζπλάληεζεο εξγαζίαο, ώζηε ε θάζε ππεξεζία λα πξνηείλεη, κε βάζε ην λνκνζεηηθό θαζεζηώο, ην ηη ζα επηηξέπεηαη θαη 

ην ηη ζα απαγνξεύεηαη ζηε Υξπζή, ώζηε ζηε ζπλέρεηα λα ζπληαρζεί δηαρεηξηζηηθό ζρέδην πνπ ζα ην ππνγξάςεη θαη ζα 

δεκνζηεπηεί ζηελ εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο γηα λα πξνρσξήζεη ζηε ζπλέρεηα ζηελ πινπνίεζή ηνπ. Μάιηζηα έδεημε 

λα είλαη απνθαζηζκέλνο λα πξνρσξήζεη ηνπ ρξόλνπ ζε ηνπνζέηεζε 2 δαζνθπιάθσλ ζηε Υξπζή, ώζηε λα δηώθνληαη νη 

απζαηξεζίεο θαη νη παξαλνκίεο. Δπειπηζηνύκε όηη ε δεκόζηα δηνίθεζε ζα γίλεη πην απνηειεζκαηηθή, θάησ από ηελ 

πίεζε ηε δηθή καο (ησλ 146 πνιηηώλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο δύν αλαθνξέο) θαη ην .η.Π.  

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
Γηα όιεο απηέο ηηο δξάζεηο ην ΚΠΔ Ηεξάπεηξαο-Νεάπνιεο, δεκνζηνπνηεί θαη ελεκεξώλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο κέιε 

ηνπ δηθηύνπ, θαζώο θαη ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Δπειπηζηνύκε, όηη κε ηέηνηνπ είδνπο ελέξγεηεο, πνπ αλαδεηθλύνπλ ηελ 

ζεκαζία ηόζν ζεκαληηθώλ βηνηόπσλ ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή, ηελ πγεία θαη ην επ- δελ καο, ζα επαηζζεηνπνηήζνπλ 

αθόκε πεξηζζόηεξνπο νη ζπκπνιίηεο καο θαη ζα νδεγήζνπλ αθόκε πεξηζζόηεξνπο ζε δξάζεηο θαη ζπλέξγεηεο γηα ηελ 
πξνζηαζία ηνπο. Αο δείμνπκε όινη καδί όηη κπνξνύκε λα πξνζηαηεύζνπκε ηνλ ηόπν καο θαη λα δηαθπιάμνπκε ηελ 

ζεκαληηθή απηή θπζηθή θιεξνλνκηά γηα ηηο κειινληηθέο γεληέο, θξαηώληαο ζην λνπ καο, όηη ίζσο είλαη ε κνλαδηθή 

κνξθή πινύηνπ πνπ καο έρεη απνκείλεη. Θεσξνύκε, αθόκε, όηη κε ηνλ ηξόπν απηόλ, εθηόο από ηελ επαηζζεηνπνίεζε, 

δείρλνπκε ηνλ δξόκν πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ε εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία. Ο καζεηήο, ν γνλέαο, ν 



εθπαηδεπηηθόο, νη ηνπηθέο θνηλσλίεο γεληθόηεξα, όηαλ γίλνληαη απνδέθηεο ηέηνησλ δξάζεσλ, ζπλεηδεηνπνηνύλ ηελ 

αηνκηθή ηνπο επζύλε ζηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά ζπλεηδεηνπνηνύλ ηαπηόρξνλα θαη ηνλ ξόιν πνπ κπνξνύλ 

λα «παίμνπλ» ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζή ηνπ, αλ σο ελεξγνί πνιίηεο παξαθνινπζνύλ θαη παξεκβαίλνπλ.  

 

Από αλαξηήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζε ηζηνζειίδεο 

1. Μαλόιεο Βνπηπξάθεο, Φπζηθόο Πεξηβαιινληνιόγνο, 
http://www.ecocrete.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1888&Itemid=82 

2. WWF Διιάδνο, http://www.wwf.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=171&Itemid=173  

3. Καινύζη Παξαγθακηάλ, Βηνιόγνο WWF  Διιάδνο,  http://issuu.com/k.paragamian/docs/wetlands_of_crete 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 
WWF Διιάο, Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξία & ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνύ. Διιεληθνί 

Τγξόηνπνη Ρακζάξ: Αμηνιόγεζε Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο. Αζήλα. Φεβξνπάξηνο 2009,  39 ζει. 

Γεξάθεο Π.Α. & Δ.Θ. Κνπηξάθεο. 1996. Διιεληθνί Τγξόηνπνη. Μνπζείν Γνπιαλδξή Φπζηθήο Ηζηνξίαο – Διιεληθό 

Κέληξν Βηνηόπσλ Τγξόηνπσλ, Δµπνξηθή Σξάπεδα Διιάδαο, Αζήλα, 381 ζει. 

Γσξηθόο, . 1981. Βαζηθνί πγξόηνπνη ηεο ρώξαο. Τπνπξγείν πληνληζκνύ, Τπεξεζία Υσξνηαμίαο θαη 
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Καηζαδσξάθεο, Γ. θαη Κ. Παξαγθακηάλ. 2007. Απνγξαθή ησλ πγξόηνπσλ ησλ λεζηώλ ηνπ Αηγαίνπ: Σαπηόηεηα, 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

18 Ηαλνπαξίνπ 2011  

Πξνθήξπμε επηκνξθωηηθνύ ζεκηλαξίνπ ζηα πιαίζηα ηεο ΓΒΜ 

Σα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΠΔ) Ηεξάπεηξαο θαη Γνπβώλ, ζηα πιαίζηα ηεο δξάζεο Γηα Βίνπ 

Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, ηνπ ΣΓΔ ηνπ ΔΗΝ, πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δ.Δ θαη από Δζληθνύο πόξνπο, δηνξγαλώλνπλ 

ζηηο 12 θαη 13 Φεβξνπαξίνπ 2011, ζην Ζξάθιεην, επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην γηα ελήιηθεο, δηάξθεηαο 23 σξώλ. Σν 

ζεκηλάξην δηνξγαλώλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην WWF Διιάο θαη ην Παξάξηεκα Κξήηεο ηεο ΠΔΔΚΠΔ. 

ην ζεκηλάξην κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ελήιηθεο πνιίηεο από όινπο ηνπο λνκνύο ηεο Κξήηεο. 

Πξνηεξαηόηεηα ζα έρνπλ ζηειέρε θαη ππάιιεινη δεκνζίσλ ππεξεζηώλ θαη νξγαληζκώλ, εθιεγκέλνη ηεο πεξηθεξεηαθήο 

θαη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, κέιε δηνηθήζεσλ θνηλσληθώλ θνξέσλ, εθπαηδεπηηθνί θαη πνιίηεο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ην 

ζέκα θαζώο θαη ελήιηθεο καζεηέο ΓΔ, λπθηεξηλώλ ΔΠΑΛ θαη ΔΠΑ.  

 

Σίηινο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη: «Ζ αμία ηωλ πγξνηόπωλ ηεο Κξήηεο γηα ηηο ηνπηθέο θνηλωλίεο θαη ε 

ζεκαζία ηνπο γηα ην πεξηβάιινλ ηνπ λεζηνύ» 

 

13 Φεβξνπαξίνπ 2011  

Αλαθνξά εθπαηδεπηηθώλ θαη πνιηηώλ πνπ ζπκκεηείραλ, ζην ζεκηλάξην πνπ δηνξγάλωζαλ ηα Κέληξα 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Ηεξάπεηξαο – Γνπβώλ, ζην Ζξάθιεην  

Πξνο 

1. Γήκν Υεξζνλήζνπ 

2. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Κξήηεο: Δηεύζπλζε Τδάησλ, Δηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη 

Υσξηθνύ ζρεδηαζκνύ & Γεληθή Δηεύζπλζε Δαζώλ 

3. Πεξηθέξεηα Κξήηεο: Δηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ & Δηεύζπλζε 

Σερληθώλ Έξγσλ 

4. Δαζαξρείν Λαζηζίνπ 

5. Γεληθή Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο Τπ.Δ.Κ.Α. 

6. ΚΓ θαη ΚΓ Δθνξία Πξντζηνξηθώλ θαη Κιαζζηθώλ Αξραηνηήησλ Ζξαθιείνπ θαη 

Λαζηζίνπ, αληίζηνηρα.  

7. Κηεκαηηθή Τπεξεζία ηνπ Γεκνζίνπ, Ζξάθιεην.  

8. πλήγνξν ηνπ Πνιίηε 

 

Αλαθνξά ζρεηηθά κε πγξόηνπν εθβνιώλ Απνζειέκε πνηακνύ θαη έινο πνηακνύ Μαιίωλ.  

Τπνγξάθηεθε από 101 πνιίηεο 

 

06 Φεβξνπαξίνπ 2011 

Αλνηρηή επηζηνιή πξνο ηα ζρνιεία ηεο Κξήηεο 

Μηα αγθαιηά γηα ηε ιίκλε Πξέβειε. 

Μια πρωηοβουλία ζηα πλαίζια ηου δικηύου «Υγροη(ρ)οπο…ποιώ ηη ζυμπεριθορά μου» 

πληνληζηήο Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Ηεξάπεηξαο 

πλάδειθνη εθπαηδεπηηθνί, 

Αγαπεκέλνη καο καζεηέο. 

Σν άββαην 21 Απγνύζηνπ, έγηλε ζηάρηε ην ηζηνξηθό θνηληθόδαζνο ηεο ιίκλεο Πξέβειε, από κεγάιε 
ππξθαγηά πνπ μέζπαζε βνξεηόηεξα ηνπ Κνπξηαιηώηηθνπ θαξαγγηνύ.  

«Καη ηα 40 ζηξέκκαηα ηεο ιόρκεο ησλ θνηλίθσλ ηνπ Θεόθξαζηνπ θάεθαλ! 

- Κάεθαλ από ηελ άγλνηα γηα ην θπζηθό πεξηβάιινλ θαζώο, ζε κία πξνζπάζεηα αιιαγήο ηνπ, δελδξνθπηεύηεθαλ 

πξηλ από 15-20 ρξόληα ρηιηάδεο πεύθα ζε κηα έθηαζε 200 ζηξεκκάησλ αθξηβώο δίπια ζην θαξάγγη. Είλαη απηά πνπ 

νδήγεζαλ ηε θσηηά ζηελ θαξδηά ηνπ θνηληθόδαζνπο. 

- Κάεθαλ από ηελ αλεπάξθεηα ησλ ππεπζύλσλ, θαζώο δαπαλήζεθαλ 1,2 εθ. επξώ ζηελ πινπνίεζε ελόο 

“Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Δηαρείξηζεο Κξίζεσλ θαη Αληηκεηώπηζεο Ππξθαγηώλ ζε Δαζώδεηο Εθηάζεηο ηεο 

http://84.205.229.22/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=43%3A2009-08-18-12-05-33&catid=25%3A2009-08-18-10-54-53&Itemid=43&lang=el


Πεξηθέξεηαο Κξήηεο” , πνπ ππνηίζεηαη όηη ζα θάιππηε ην πξηλνδάζνο ηνπ Ρνύβα θαη ην θνηληθόδαζνο ηεο Μνλήο 

Πξέβειεο, αιιά δελ ιεηηνύξγεζε πνηέ. 

- Κάεθαλ από ηελ απιεζηία ησλ αλζξώπσλ, θαζώο ρξόληα ηώξα ην θαξάγγη ρξεζηκνπνηείηαη άκεζα θαη έκκεζα γηα 

θέξδνο από πνιίηεο, επηρεηξήζεηο, θνξείο θαη ηελ πνιηηεία ρσξίο ην παξακηθξό ίρλνο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο. 

- Κάεθαλ από ηελ αδηαθνξία ησλ δεκόζησλ αξρώλ θαη θνξέσλ γηα ηελ (σο όθεηιαλ)  δηαηήξεζε ελόο ηόπνπ, πνπ 

κε βάζε ηελ Εζληθή λνκνζεζία, είλαη Σόπνο Κνηλνηηθήο εκαζίαο, Ζώλε Εηδηθήο Πξνζηαζίαο, Καηαθύγην Άγξηαο Ζσήο, 

Σνπίν Θδηαίηεξνπ Φπζηθνύ Κάιινπο θαη Α’ Αξραηνινγηθή Ζώλε. 

- Κάεθαλ από ηελ αλνεζία όισλ απηώλ πνπ θξαηνύλ ζηάζε ζεαηή ζηε ιαηόκεπζε ησλ θπζηθώλ καο πόξσλ. 

Μέρξη θαη ζήκεξα, ιίγεο κέξεο κεηά ηελ θαηαζηξνθή θαη νη επηζθέπηεο λνηθηάδνπλ πάιη πνδήιαηα ζαιάζζεο 
θάλνληαο βόιηεο, ζηνλ απζηεξόηαηα θαη δπζηπρώο κόλν ζηε ζεσξία, πξνζηαηεπόκελν πγξόηνπν». 

(http://wwfaction.wordpress.com/)  

πλάδειθνη θαη αγαπεηνί καζεηέο, 

Παξ’ όιεο ηηο έγλνηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ όινη αληηκεησπίδνπκε κε ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, 

ζεσξνύκε επηβεβιεκέλν, λα αλνίμνπκε ηελ αγθαιηά καο θαη κε πνιππνίθηιεο εθδειώζεηο, πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο λα 

αθηεξώζνπκε ηε θεηηλή καο ρξνληά 2010 – 2011 ζηε ιίκλε ηνπ Πξέβειε θαη ηνπ Κνπξηαιίσηηθνπ θαξαγγηνύ.  

Γηα ην ζθνπό απηό, πξνηείλνπκε ζηα ζρνιεία ηεο Κξήηεο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ή δηαηίζεληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην 

δίθηπό καο, λα δεκηνπξγήζνπκε όινη καδί, κηα αζπίδα πξνζηαζίαο, αλνίγνληαο ηελ αγθαιηά καο θαη λα πηνζεηήζνπλ 

ηνλ ελ ιόγσ πγξόηνπν. Θεσξνύκε απαξαίηεηε κηα ζπλάληεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ δηθηύνπ, κε ηελ παηδαγσγηθή θαη 

ζπληνληζηηθή ηνπ νκάδα θαη κε ηε ζπλεξγαζία ησλ ππεπζύλσλ Π.Δ όιεο ηεο Κξήηεο ώζηε λα ζπδεηήζνπκε ηηο δξάζεηο 

πνπ ζα αλαπηύμνπκε ηε θεηηλή ρξνληά. 

αο παξαθαινύκε λα καο δειώζεηε ηε ζπκκεηνρή ζαο κε έλα απιό καηι (mail@kpe-ierap.las.sch.gr)ή ζην 
ηειέθσλν 28420 24684 θαη 28420 23103, θαμ: 28420 23160. 

 

Ο πξόεδξνο ηνπ δηθηύνπ 

Παύινο Γαζθαιάθεο 

Τπεύζπλνο ΚΠΔ Ηεξάπεηξαο 

 

26 Ηνπλίνπ 2012 

Αλαθνξά εθπαηδεπηηθώλ θαη πνιηηώλ πνπ ζπκκεηείραλ, ζην ζεκηλάξην πνπ δηνξγάλωζε ην Κέληξν 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Ηεξάπεηξαο – Νεάπνιεο, ζηελ Ηεξάπεηξα  

Πξνο 

9. Γήκν Ηεξάπεηξαο 

10. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Κξήηεο: Δηεύζπλζε Τδάησλ, Δηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη 

Υσξηθνύ ζρεδηαζκνύ & Γεληθή Δηεύζπλζε Δαζώλ 

11. Πεξηθέξεηα Κξήηεο: Δηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ & Δηεύζπλζε 

Σερληθώλ Έξγσλ 

12. Δαζαξρείν Λαζηζίνπ 

13. Γεληθή Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο Τπ.Δ.Κ.Α. 

14. Γεληθή Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο θαη Πξνζηαζίαο Γαζώλ θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο 

Τπ.Δ.Κ.Α. 

15. Δηδηθή Τπεξεζία Δπηζεσξεηώλ Πεξηβάιινληνο Τπ.Δ.Κ.Α. 

16. Ληκελαξρείν Ηεξάπεηξαο 

17. Αζηπλνκία Ηεξάπεηξαο 

18. ΚΓ Δθνξία Αξραηνηήησλ Λαζηζηνπ 

19. Κηεκαηηθή Τπεξεζία Λαζηζίνπ 

20. Δηζαγγειέα Πξσηνδηθώλ Λαζηζίνπ 

21. πλήγνξν ηνπ Πνιίηε 

 

Κνηλνπνίεζε 

1. Γ.Γ. Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο 

2. Πεξηθεξεηάξρε Κξήηεο 

3. Αληηπεξηθεξεηάξρε Υσξνηαμίαο θαη Πεξηβάιινληνο 

4. Βνπιεπηέο Κξήηεο 

 

Αλαθνξά ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ πγξόηνπνπ ηεο αιπθήο θαη όιεο ηεο λήζνπ Υξπζήο 

http://wwfaction.wordpress.com/
mailto:mail@kpe-ierap.las.sch.gr)ή


Τπνγξάθηεθε από 45 εθπαηδεπηηθνύο 

Αμηόηηκεο Κπξίεο, αμηόηηκνη Κύξηνη 

Δκείο νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί θαη πνιίηεο, ζην ζεκηλάξην πνπ δηνξγάλσζε ην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο Ηεξάπεηξαο – Νεάπνιεο, ζηελ Ηεξάπεηξα ζηηο 25, 26 ΚΑΗ 27 ΗΟΤΝΗΟΤ 2012, ζηα πιαίζηα ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν…πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ», κε ζέκα «Βηώζηκε Γηαρείξηζε 

Τγξνηόπσλ - ε πεξίπησζε ηεο αιπθήο ηεο Νήζνπ Υξπζήο», επηζθεθηήθακε ζηα πιαίζηα ηνπ ζεκηλαξίνπ, γηα εξγαζίεο 

πεδίνπ ηε Νήζν Υξπζή Ηεξάπεηξαο ζηηο 26.6.2012 θαη δηαπηζηώζακε ηα παξαθάησ: 

1. Σν νίθεκα ηνπ αλαςπθηεξίνπ-ηαβέξλαο δελ ιεηηνπξγεί κελ, θαζώο ε έθηαζε πνπ θαηαιακβάλεη είλαη 

πνιιαπιάζηα απηήο γηα ηελ νπνία είρε αδεηνδνηεζεί, αιιά δελ έρεη θαηεδαθηζηεί σο παξάλνκν. 

2. ηε ζέζε Κεθάια ππάξρεη ππξνθπιάθην ζην νπνίν θαηνηθεί ηδηώηεο (ζύκθσλα κε πιεξνθνξίεο είλαη ν θεξόκελνο 

ηδηνθηήηεο ηεο έθηαζεο επί ηεο νπνίαο θηίζηεθε ην ππξνθπιάθην)   

3. Λεηηνπξγεί πξνθαλώο παξάλνκα απηνζρέδηα ηαβέξλα ζην ύςσκα αλαηνιηθά ηεο ιεγόκελε «ρξπζήο αθηήο», ζηα 

βόξεηα ηνπ λεζηνύ  

4. Σελ παξνπζία κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ (γνπξνύλεο) νη νπνίεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα εθηεηακέλν «νδηθό» 

δίθηπν, ππνβαζκίδνληαο ζνβαξά θαη ηηο ακκνζίλεο κε άξθεπζνπο πνπ απνηεινύλ είδνο θαη νηθόηνπν 

πξνηεξαηόηεηαο γηα πξνζηαζία. 

5. Τπάξρνπλ αξθεηέο ζθελέο αιιά θαη εκη-κόληκεο θαη πξόρεηξεο θαηαζθελσηηθέο θαηαζθεπέο ζε δηάθνξα ζεκεία 

ηνπ δάζνπο αξθεύζσλ. 

6. Τπάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 12 πξόβαηα ζην δπηηθό ηκήκα ηνπ θαη ηνπιάρηζηνλ 10 θαηζίθεο ζην αλαηνιηθό ηκήκα ηνπ, 

όια αδέζπνηα.  

7. ε δηάθνξα ζεκεία ηνπ λεζηνύ ππάξρνπλ ζηεξεά ππνιείκκαηα όπσο εγθαηαιεηκκέλα νρήκαηα, θακέλεο 

γνπξνύλεο, ιάζηηρα ηξαθηέξ (κεηξήζακε ηνπιάρηζηνλ 10 ζπγθεληξσκέλα ζε έλα ζεκείν), ππνιείκκαηα θαύζεο 

απνξξηκκάησλ ζε δηάθνξα ζεκεία θαζώο θαη ζπζθεπώλ (ςπγεία, θαηαςύθηεο θιπ).  

8. ηνλ πγξόηνπν ηεο Αιπθήο έρεη δηαλνηρζεί δξόκνο κε επίρσζε ηεο όρζεο ηνπ πγξόηνπνπ γηα λα εμππεξεηεί ηνπο 

ηδηνθηήηεο ελόο νηθήκαηνο μύιηλνπ θαιήο θαηαζθεπήο, κε πέξγθνια, βνεζεηηθνύο ρώξνπο, θσηνβνιηατθό 

ζύζηεκα παξαγσγήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, ειηαθό ζεξκνζίθσλα, γελλήηξηα, παξνρή λεξνύ κε ιάζηηρα από 

παξαθείκελν πεγάδη, θιπ 

9. ην λεζί έρνπλ εηζαρζεί θαη εμαπιώλνληαη μεληθά είδε πξνο ηελ ρισξίδα ηνπ λεζηνύ όπσο κπνύδη, αζάλαηνη θιπ, 

ελώ γίλεηαη εθηξνθή πέξδηθαο ζε εηδηθό θινπβί. 

10. Δζεάζεζαλ επίζεο 5 αδέζπνηα ζθπιηά θαη θαηά πιεξνθνξίεο ν αξηζκόο ηνπο ππεξβαίλεη ηα 15.  

εκεηώλνληαο όηη νη πεξηνρέο πνπ πιήηηνληαη πεξηζζόηεξν από ηηο πξναλαθεξζείζεο δξαζηεξηόηεηεο απνηεινύλ 

νηθόηνπν απζηεξά πξνζηαηεπόκελν από ηελ Διιεληθή θαη Δπξσπατθή λνκνζεζία (2250* Θίλεο ησλ παξαιηώλ κε 

Juniperus spp) ζα ζέιακε λα επηζεκαίλνπκε όηη, όπσο πιεξνθνξεζήθακε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ, ε λήζνο 

Υξπζή έρεη ηεζεί ππό απζηεξό θαζεζηώο πξνζηαζίαο ιόγσ ησλ θπζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο ζπάληαο ρισξίδαο θαη 

ηνπ αξραηνινγηθνύ ηεο ελδηαθέξνληνο. Δηδηθόηεξα ε λήζνο είλαη ραξαθηεξηζκέλε θαη πξνζηαηεύεηαη: 



 σο Σνπίν Ηδηαηηέξνπ Φπζηθνύ Κάιινπο [απνθάζεηο 9597/12.09.1970 ηνπ Τθππνπξγνύ Πξνεδξίαο 

Κπβεξλήζεσο (Β' 666) θαη ΤΠΠΔ/ΛΡΥ/Λ1/Φ24/83607/2735/28.12.1981 (Β' 50/1982) ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πνιηηηζκνύ θαη Δπηζηεκώλ], 

 σο αξραηνινγηθόο ρώξνο [απόθαζε Α/Φ31/24456/1831 π.ε./05.05.1976 (Β' 699) ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη 

Δπηζηεκώλ], 

 σο Καηαθύγην Άγξηαο Εωήο [απόθαζε 166135/13.09.1983 ηνπ Τπνπξγνύ Γεσξγίαο (Β' 562)],  

 σο Εώλε Δηδηθήο Γηαηήξεζεο ηνπ δηθηύνπ Natura 2000 κε θσδηθό αξηζκό GR4320003 [βι. ήδε απόθαζε 

2006/613/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 19.7.2006 (ΔΔ L 259),  

Δπηπιένλ, ζην λεζί έρεη απαγνξεπζεί ε βνζθή [2727/ΓΑΓ 10/19.10.1983 Απαγνξεπηηθή Γηάηαμε Βνζθήο ηεο Γ/λζεο 

Γαζώλ Λαζηζίνπ] ελώ νιόθιεξε ε έθηαζή ηνπ (κε εμαίξεζε ηνπ ρώξνπ ηνπ αλαςπθηεξίνπ πνπ είρε παξαρσξεζεί πξνο 

εθκεηάιιεπζε ζηνλ Γήκν Ηεξάπεηξαο) έρεη θεξπρζεί αλαδαζωηέα [απόθαζε 2576/8.10.2001 ηνπ Γ. Γ. Πεξηθέξεηαο 

Κξήηεο (Γ' 896)]. Σέινο, ν πγξόηνπνο ηνπ λεζηνύ πεξηιακβάλεηαη ην Π.Γ. γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κηθξώλ λεζησηηθώλ 

πγξόηνπσλ κε όλνκα «Αιπθή Υξπζήο» θαη θσδηθό Y432HRY001 (ην Π.Γ. έρεη ήδε ππνγξαθεί από ηνλ Πξόεδξν ηεο 

Γεκνθξαηίαο θαη αλακέλεηαη από κέξα ζε κέξα ε δεκνζίεπζή ηνπ). 

Έρνληαο ππ’ όςε ηα παξαπάλσ εθθξάδνπκε ηελ έληνλε δπζαξέζθεηα θαη αλεζπρία καο γηα ηελ αιόγηζηε ρξήζε απηνύ 

ηνπ πνιύηηκνπ θαη απζηεξά πξνζηαηεπόκελνπ θπζηθνύ πόξνπ. Ζ πιήξεο έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηαρεηξηζηηθνύ 

ζρεδηαζκνύ (παξόιν πνπ έρνπλ εθπνλεζεί δηαρεηξηζηηθέο κειέηεο) θαη ε αδπλακία ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ λα 

επηβάινπλ ην ζεζκηθό πιαίζην πνπ νη ίδηεο έρνπλ ζεζπίζεη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο πξνθαιεί απνγνήηεπζε. 

Απεπζπλόκαζηε ινηπόλ πξνο ηηο ππεξεζίεο ζαο θαη επηζπκνύκε λα καο ελεκεξώζεηε ζρεηηθά γηα όζα εθ ησλ αλσηέξσ 

έρεηε θαηά ηνλ λόκν αξκνδηόηεηα α) γηα ηε λνκηκόηεηα ησλ θαηαζθεπώλ θαη ησλ ελεξγεηώλ πνπ ζαο αλαθέξακε, β) ησλ 

ελεξγεηώλ έρεηε κέρξη ζήκεξα πξνσζήζεη θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο, θαη γ) ηη πξόθεηηαη άκεζα λα θάλεηε -όπσο εθ ηνπ 

ζεζκηθνύ πιαηζίνπ έρεηε ππνρξέσζε- γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο λνκηκόηεηαο ζηε λήζν Υξπζή, ηελ απνθαηάζηαζε θαη 

πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ηελ νξζνινγηθή ηνπ δηαρείξηζε. 

Παξαθαινύκε πνιύ, νη απαληήζεηο λα απνζηαινύλ ζην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Ηεξάπεηξαο – 

Νεάπνιεο (Δζληθήο Αληηζηάζεωο 30, 72200 Ηεξάπεηξα, ηει: 6932403188), ν ππεύζπλνο ηνπ νπνίνπ (θ. Παύινο 

Γαζθαιάθεο) ζα καο ηηο πξνωζήζεη. 


